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 الشهيد علية عزوزي: المدرسة االبتدائية:  .......................................                                                       االسم و اللقب

 الوادي-  الطريفاوي–المقاطعة التربوية                                                                                              )ب(الثالثة : القسم

 2019 ديسمبر 04 دقيقة                                                                                                 صباح يوم األربعاء 60: المـدة

 اختبار الفصل األول في التربية االسالمية

 : ) ن2(التَّْمِريُن األوَُّل

  اإليَماُن باللَِّه– َصْوُم َرمَََضاَن – اِإليَماُن باْلُكُتِب –الَشَهاَدَتان :    َأْكِمل ِكتاَبة األْرَكان ِفي اْلَجْدَوِل

 ِمْن َأْرَكاِن اإليَماِن ِمْن َأْرَكاِن اإلْسَالِم
............................... ............................... 

............................... ............................... 
 ) ن1.5(التَّْمِريُن الّثاِني

 : ُأْكُتْب َصِحيح َأْو َخَطأ َأَماَم ُكلِّ ِعَباَرٍة

.                                                                            ُمَعلُِّم اْلُقْرآن اْلَكِريم ُهَو َأْفَضُل النَّاِس-
 .اّلِذي َيْعِصي َواِلدْيِه َو َال ُيْحِسُن ِإَلْيِهَما ُيَسّمى َعاًقا-
 .اآلَذاُن ُهَو اِإلْعَالُم ِبُدُخوِل َوْقِت الصََّالِة الَمْفُروَضِة-

 .أًََنا ُأْحِسُن ِلَواِلَديَّ َو ُأِطيُعُهَما َو َأَتَكلَُّم َمَعُهَما ِبَأَدٍب-

 .َأْخُرُج ِمَن اْلَمْنِزِل ُدوَن االْستْئَذاِن ِمْن َواِلَديَّ-

 .ُوِلَد الّرُسوُل ّصَلى اللَُّه َعَلْيِه َو َسّلم ِفي اْلَمِدينَِِة اْلُمَنّوَرِة-

  ) ن1.5(التَّْمِريُن الثَّاِلُث 

 :  َرّتْب ِصيَغَة اآلذاِن

 .َأْشَهُد َأنَّ َال ِإَله ِإالَّ الّله، َأْشَهُد َأنَّ َال ِإَله ِإالَّ الّله        - 

 .الّلُه َأْكَبر، الّلُه َأْكَبر        - 

 . َحيَّ َعَلى الصَّالة، َحيَّ َعَلى الصَّالة        - 

 .َال ِإَله إالَّ الّله، الّلُه َأْكَبر، الّلُه َأْكَبر        - 

 .َحيَّ َعَلى اْلَفَالح، َحيَّ َعَلى اْلَفَالح        - 

 .َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَّه، َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَّه        - 
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:َماَم ُكلِّ ِعَباَرَطأ َأَماَم ُكلِّ ِعَباَرٍة

م ُهَو َأْفَضُل الَكِريم ُهَو َأْفَضُل النَّاس
ُيْحِسُن ِإَلْيِهَو َال ُيْحِسُن ِإَلْيِهَما ُي

ِت الصََّالِة الَمَوْقِت الصََّالِة الَمْفُرو
.ُم َمَعُهَما ِبَأَدبَأَتَكلَُّم َمَعُهَما ِبَأَدٍب

.َديَّ َواِلَديَّ

caca..ِة اْلُمَنّوَرِةِدينَِِة اْلُمَنّوَرِة



 2019/2020: السنة الدراسية-  الطريفاوي–علية عزوزي :                    مدرسة الشهيد 
 

 :  ) ن2(التَّْمِريُن الرَّاِبُع

  :              ِاْسَتْظِهْر َشَفاَهًة ُسوَرُة الَتَكاُثِر 

 

 
 :  ) ن3(اْلَوْضِعَيُة اِإلْدَماِجَيُة

 :َتَذكَّْر َما َتَعلَّْمُتُه َعِن الرَُّسوِل ّصَلى اللَُّه َعَلْيِه َو َسّلم ُثمَّ َأْكِمِل اْلَفَراَغ-

 ربيع 12................ َيوَم ، ِفي َمكَّة.............. ُوِلَد الّرُسوُل ّصَلى اللَُّه َعَلْيِه َو َسّلم ِفي َقِبيَلِة 

َكَفَلُه َجّدُه َعْبُد ......................... َو ُأمُُّه .................... أُبوُه .  م571َسَنَة .............. اَألوَّل َعاَم 

 ....................اْلُمطَِّلِب ُثمَّ َعمُُّه
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لرَُّسوِل ّصَلعِن الرَُّسوِل ّصَلى اللَّ

....لم ِفي َقِبيَلِة  َسّلم ِفي َقِبيَلِة 

 وو......................... 


